
  بس فيه شغلة تانية هي إىل منعتنين؛ هي الدْين. -واحلمد هللا-يعىن كنا قررنا  السائل :
  ايش؟ الشيخ :
ْين؛ الفلوس.  السائل : الد  
ْين، ايه، طيب؟ الشيخ : الد  
فقلت له: انظر! أنا علي دين، وإن شاء اهللا أطلع العمرة السنة  - يف اجلامع طبًعا-ت شيخ أنا سأل السائل :

  هادي؛ فقال يل: ال، إذا عليك دين فال تطلع. فإيش احلكم ىف هذه العملية؟
  اهللا يهديهم هؤالء املشايخ، يفتون باجلهل.  الشيخ :
ال؛ فقالوا يل: إذا بيكون عندك مصاريف تغطي ما اجلواب الذي حكوا أكثرهم. أنا سألت نفس السؤ  السائل :

قيمة الدين هذا، أو إذا بيعت ممكن تغطيه، أو أي أحد يسد عنك، ممكن تطلع. أما إذا ما يف عندك مصاريف 
قيمة الدين، أو ما يف حد يسد عنك الزم تظل على ماتسدهم وبعد ذلك تطلع، وإذا عليك شيء وتريد تطلع، 

  إذا مسح لك تطلع، ما مسح لك .. تسأل الذي له عليك الدين،
هذا اجلواب األخري هو اجلواب الصحيح مع شيء من التفصيل؛ يعين القضية راجعة إيل صاحب املال  الشيخ :

الذي أَدانك. أما التفصيل فإذا كان بينك وبني الدائن موعد للوفاء، وهو ُمِلح على هذا املوعد يف الوفاء، يف هذه 
نت تسافر للعمرة. أما إذا قال لك: ما يف عندي مانع، ولو حان األجل وأنت غايب ما يف احلالة ما بيجوز إ

عندي مانع؛ فحينئٍذ ما يف مانع إنك تعتمر إطالقًا ولو كان عليك دين؛ لكن بشرط إنك أنت تعرف أنك 
ا.
ً
  تتمكن من الوفاء هذا الدين إذا كتب اهللا لك العودة سامل

  وجود يف البلد مثًال؟وإذا الدائن ما م السائل :
كذلك ما موجود بالبلد! طيب، اآلن إذا تركنا موضوع العمرة. اآلن هذا الشيخ الذي قال لك: ال، ال   الشيخ :

  تروح تعتمر؛ قلت له أنت مثل ما قلت يل اآلن؟
  ال، هذا سؤال أسأله. السائل :
  كيف سؤال؟  الشيخ :
  أنه يعتمر أو ال؟ قال: ال. هل أنه مثًال إنسان عليه دين بيصح له السائل :
ما أنا عم أجاوبك، فقط أنت هال حطيت مثل ما يقولون: العصا يف العجل. قلت الدائن ما موجود  الشيخ :

  هنا.
  هو الدائن ما موجود. السائل :



  معليش، لذلك عم أقول لك اآلن الذي قالك أنه ما جيوز أنت بينت له إن الدائن ما موجود؟ الشيخ :
  ، ما بينت له. ال السائل :
ال على -هذا هو. اآلن أنت انظر الفرق بني جوابك وبني جوابه. هو حكي أنه فالن شخص يعين  الشيخ :

  قال له كذا وكذا يعىن أعطاه تفاصيل ىف املوضوع، آخرها إنه األمر راجع ملن؟ لصاحب الدين. -التعيني
  لد، فهل معين ذلك إن ما يف إتصال بينك وبينه؟فأنا بأقول هال إذا كان بالنسبة لك الدائن ما موجود يف الب

  ال. السائل :
ما يف إتصال، طيب، هنا بقى أنت تريد تدرس باملوضوع أنت بنفسك. ها الدين الذي يريد اياه منك  الشيخ :

  ليش ما تعطيه، مل ما توفيه اياه؟ 
  ألين ما عارف أين هو. السائل :
  عك تروح تعتمر؟هاه! هاى أحسنني! إذن ما الذي مين الشيخ :
  اخلوف. ما عارف يعين. السائل :
  كيف؟  الشيخ :
  ألين خايف؛ هل أنه مثالً العمرة اللي أريد أؤديها ربنا يتقبلها مين وإال ال؟ السائل :
ما دام أنا أفرتض فيك أحد شيئني: واألحسن أفرتض فيك حسن الظن، إنك أنت لو رأيته أو عرفت  الشيخ :

  مكانه كنت سددته
  مائة يف املائة : السائل

  صح؟ فمن إيش خايف بقى؟  الشيخ :
  واهللا! ما أنا عارف! السائل :

  أبو ليلى : شد الرحال إذن للعمرة. 
  ما يسمحون له اآلن بالعمرة. الشيخ :
  اآلن ماىف عمرة.  السائل :
ب الدين؛ ال أمسح لك راحت ما يف مانع يف احلالة أبًدا من العمرة. ما يف مانع إال ىف حالة يُِلح صاح الشيخ :

  بالذهاب؛ ألنه إذا ذهبت حيل موعد الوفاء، وأنت ما وفـْيَتِىن.
طيب، إذا كان صاحب الدين مثًال له على الواحد كل شهر مائة دينار، ومتفق معه قبل ما يسافر  السائل :

  صاحب الدين إنه حيط له إياهم املائة دينار كل آخر شهر بالبنك حبسابه؟ 



   حيفظك. ايه؟اهللا الشيخ :
  جيوز له أنه بيسافر؟  السائل :
  ايه، جيوز لك ؛ لكن هذا العمل ما جيوز. الشيخ :
  أى عمل؟ السائل :
  بواسطة البنك يعين. الشيخ :
  إذا هو ما موجود وأريد أسلمه املصاريف. السائل :
نه وصل؛ حينئٍذ يروح بيعتمر ويستلم م -املائد دينار- تسلمه بواسطة إنسان ثقة، يستلم املصاريف منه  الشيخ :

  ما فيها شيء؛ لكن أنا ملا مسعت كلمة البنك أنا أخاف منه كثري؛ ألن البنوك اليوم تتعامل باحلرام.
  أنا أروح أحطهم بالبنك بإمسه. - مثالً -نعم، فقط حنن ما نتعامل باحلرام؛ يعىن  السائل :
  هذا هو احلرام. الشيخ :
  يتعامل باحلرام باحلالل ما إّيل فيه، أنا إّيل بنفسي. أنا أحطهم له يعىن، هو السائل :
  وإذا قال هو له بنفسه؟ الشيخ :
  كيف؟  السائل :
  إذا قال هو كذلك مثل كالمك له بنفسه، يكون عذر له؟ الشيخ :
  ما يف عذر طبًعا له! السائل :
  وطبًعا ما هو عذر لك يا أستاذ! الشيخ :
  سؤاله. ...ال، أنا أسأل سؤاال. على  السائل :
  أنا عارف؛ لكن أنت قلت عن نفسك قلت: أنا ما أتعامل مع البنك فقط يعين أروح أحط. الشيخ :
  أنا اضرب مثاال يعىن فقط السائل :
  املثال ما صحيح! الشيخ :
  مل ما صحيح؟ السائل :
  ألنه ما بيجوز التعاون مع البنك إطالقًا.  الشيخ :
  ما جيوز. السائل :
  لتعاون مع البنك إطالقًا.ما جيوز ا الشيخ :
طيب، بالنسبة للبنك اإلسالمي. يقولون املعاملة معه إنه الواحد بياخذ منه مثًال بضاعة، وياخذ عليها  السائل :



  أرباح ما ياخذ شيئا امسه فوائد؛ مثًال أنا أريد أشرتي سيارة هذه من واحد ..
ه من كرت ما حكوا فيه ارى، اهرتى. يا أخي! هذا معروف، معروف املثال، ما تِعب حالك فيه! ألن الشيخ :

؛ السيارة اليت مثنها مثًال مخسة - عز وجل -يسمونه ربح ويسموه مراحبة. هذا من باب االحتيال علي حرمات اهللا 
آالف هم حيسبوا عليك ستة آالف، مل؟ ها األلف السادسة بيسموها هم ربح! من اين جاء الربح؟! الربح 

تاجر هو الذي يربح، أما هو فادخل نفسه وسيط، من اجل أنت ما تدفع، يدفع البنك عنك مخسة للتاجر. ال
  آالف ويأخذ منك ستة آالف وهو ال باع وال اشرتي، ما معين يسميها ربح؟!

حىت يف دروس املشايخ ما  - أين ما رحت- بل هذه هي الربا بعينها. وبعد ذلك ال تنس الربا اليوم  الشيخ :
لفظة الربا، إمنا تسمع لفظة الفائدة، إن حكوا يقولون فائدة حرام، أنا أقول فائدة حرام؟ أي  - ا املناسبة-تسمع 

  تاجر يبيع ويشرتي اما من أجل يستفيد؟ 
  طبًعا.  السائل :
 طيب، الفائدة حرام؟ ال، لكن هنا يقضون كلمة الفائدة ربا. ليش عم بيسموا الربا فائدة؟ هكذا اجلو الشيخ :

الربوي، أوحي إليهم الشيطان إنه بالش تستعملون كلمة الربا؛ ألا كلمة خميفة، وبعد ذلك كلمة بتعبريهم هؤالء  
كلمة رجعية،كلمة دينية تعصب اآلن الزمن ما يناسبنا، إنه جتيء نقول هذا حرام هذا ربا، ال؛ قولوا: هذه فائدة؛ 

ا يقررونا القضية يفوم التنبيه للشعب إياكم أن تستعملوا كلمة فالبنك يأخذ فوائد، البنك بياخذ ربا. فاملشايخ مل
  الفائدة مقام الربا لسببني اثنني: السبب األول: أن اهللا مساها ربا، ما مساها فائدة. 

والسبب الثاين: أن الفائدة ما هي حمرمة يف اإلسالم؛ ولذلك الذين استعملوا الكلمة هذه علشان تضليل الناس 
ما حمرمة، فائدة هذه، من أين بيدوا يعيش البنك؟ الرئيس واملرؤس و و إيل آخره؟ من الفوائد. هذه حمرمة  إنه هذه

(( ِدْرَهُم رِبَا يَْأُكُلُه الرُجُل َأَشد ِعْنَد اِهللا ِمْن ِست َوَثالثِيَن زَنـَْيًة أشد التحرمي؛ كما قال صلي اهللا عليه وسلم: 
َيًة ))(( ِدْرَهُم رِبَا يَأْ ، )) عز -؛ فأكل الربا من الكبائر. واهللا ُكُلُه الرُجُل َأَشد ِعْنَد اِهللا ِمْن ِست َوَثالثِيَن زَنـْ

 با وأكلهم السحت احملرم. ال إله إال اهللا. ال إله إال اهللا. - وجللعن اليهود بأكلهم الر  
ه ينهار يف شغله وإذا ما أخذ مصاريف واحد تاجر وعنده حمل جتاري، ومعرض إن -مثالً -شيخنا  السائل :

من واحد أخذ منه مصاريف دين، أو أي مكان راح ينهد احملل هذا وراح يصبح بالشارع، والزمه مصاري  -مثالً - 
كذا، والبنوك نقول عنها تأخذ ربا، إذا إضطر وأخذ من بنك فما حكمها يف اإلسالم؟ ما فيش هلا أي   -مثالً - 

  فتوى؟
لك أي فتوي؛ ألن قولك: اضطر؛ نقول حنن ما فيه ضرورة الرتكاب احلرام. ال إله إال من عندي ما  الشيخ :



( يَا َأيـَها الناُس! ِإن اللَه طَيٌب َال يـَْقَبُل ِإال طَيًبا، َوِإن اللَه َأَمَر اهللا. يقول الرسول عليه الصالة والسالم : 
؛ ثُم ذََكَر  (( يَا َأيـَها الرُسُل ُكُلوا ِمْن الطيَباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ))ْرَسِليَن؛ فـََقاَل: اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر ِبِه اْلمُ 

 يَا َرب ! َفَر َأْشَعَث َأَغبَـَر؛ يـَُقوُل: يَا َربُجَل يُِطيُل السَم الرى اُهللا َعَلْيِه َوَسليعني: يدعو-َرُسوُل اِهللا َصل- 
َي بالَحَراٍم؛ فَأَنى ُيْسَتَجاُب ِلَذاَك )َوَمْأكَ  الم ُلُه ِمْن َحَرام، َوَمْشَربُُه َحَراٍم، َوَمْلَبُسُه َحَرام، َوُغذويقول عليه الس .

فَإن َما ( ِإن نـَْفًسا َلْن َتُموَت َحتى َتْسَتْكِمَل ِرْزقـََها َوَأَجَلَها فَأْجِمُلوا ِفي الطَلِب يف بعض األحاديث األخرى: 
. الناس اليوم اعتادوا على الكسب للمال بأي طريق كان، ما يسألون حرام حالل، ِعْنَد اِهللا َال يـَُناُل بِالَحَراِم )

املهم هات! الغاية تربر الوسيلة عندهم. وقد أنبأنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذه احلقيقة اليت نلمسها اليوم 
. فالناس ما يف ( يَْأِتي َزَماٌن َعَلى أُمِتي َال يـَُباِلي اْلَمْرُء َأِمْن َحَالٍل َأَكَل َأْم ِمْن َحَراٍم ): ملس اليد؛ حينما قال

. بينما لو كان هناك مسلمون "البنك"عندهم طريقة حلل مشاكلهم االقتصادية إال على الطريقة األوربية الكافرة: 
عضهم ببعٍض صدقا؛ ما كان هناك مشكلة، يضطر املسلم أن يقول: حقا، وكانت الرابطة اإلميانية تربط ب

للضرورة؛ حىت ما ينهار حمله، يريد يضطر يستقرض من البنك، مث يا ريت! يكون نتيجة اسقرتاضه أنه ينتعش، يف 
ل ماله هذا الذي ُأِخَذ بالربا . ك(( يـَْوَم نـَُقوُل ِلَجَهنَم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمن مزِيٍد ))كثري من األحيان: 

ا؛ وهو ما ُيسمى عند العلماء:  ة بسيطة جدترتاكم عليه الربا وبالتايل ينهار حمله متاًما، بينما الطريقة اإلسالمي
باملضاربة. إنسان عنده نشاط عنده عمل يقدر يتاجر لكن ما عنده سيولة؛ يقدر يتفق مع رجل غين عنده سيولة 

درة للعمل لسبب أو آخر؛ فيأخذ منه عملة مضاربة، ما بالربا كما يفعل بعض الناس، يأخذ منه لكن ما عنده ق
  مثالً  كمية يقول له على أساس أنه كل شهر يعطيه شيء مقطوع كذا، هذا هو الربا بذاته. 

شغلك؛ لكن خذ يا فالن! هذه ألف دينار، هذه مخس آالف دينار، روح اشتغل بعملك تاجر ضارب الذي هو 
مث الذي ترحبه مناصفة مثالثة مرابعة، حسب ما يتفقون عليه، خسر خسر صاحب املال ماله، خسر املضارب 

ا، لكن الناس أوًال ما عاد يثقون ببعضهم البعض؛ ولذلك  تعبه وجهده، هذه معاملة شرعية ومعقولة جد... 
  الطريقة احملرمة: البنك، والبنك يقيده باألغالل.

  مصاص دماء.أبو ليلى : 
آه! مصاص دماء، كم وكم من ناس اشرتوا بيوت واضطروا يبيعوها بأخبس األمثان؛ بطريق الذي يسمونه  الشيخ :

  بنوك ايش؟ اإلسكان.
  أبو ليلى : التوريط احلضري

  التوريط. الشيخ :



  أبو ليلى : شيخنا من فضل اهللا علينا؛ مث من فضلك علينا.
  عفًوا. الشيخ :

ين ملا كنت سألتك قبل حوايل ست سنوات تقريًبا أو يزيد على ذلك، مبعامليت مع التجار وأنا ال أبو ليلى : إ
  أُخِفي عليك أين أنا جتاريت كباقي التجار املوجودين.

  صحيح، كل التجار هكذا. الشيخ :
اجلارمة دين، كان حسايب بالديون، حىت ما كنت آخذ من البنوك اليت هي  - يا شيخنا!- أبو ليلى : كنت مبتلى 

ومعاملة التجار للبنوك أمثايل هي تعطينا نفسا  - شيخنا- جاري، ما كنت متورط معهم؛ لكن كان طريقة البنك 
يون مثًال  - شيخنا-طويل أن نأخذ من هؤالء التجار لألجل وهذا يسجل باحلساب، فكنا متورطني  يف الد

  ما فيها هذه القيمة. -شيخنا- انًا يكون عندنا بضاعة بعشرين، خبمسة وعشرين ألف دينار، أحي
  اهللا أكرب! الشيخ :

وبعد ما توقفت عن معاملة البنوك وسحبت  - يا شيخنا!-أبو ليلى : أي نعم ومن فضل اهللا علينا، وتوجيهاتك 
مانة، وصار األموال املادية املوجوده يف البنوك، سلكت الطريق اليت كنت خليتك تطلع عليها؛ اليت هي وصل األ

ست سنوات ويزيد وأنا أتعامل فيه، بعد ما كان عندي جيوز عشرين ألف دينار علي ديون؛  - يا شيخ!- ىل هذا 
  ممكن يف هذه الصيفية أصبح أن اشرتي .. -وبفضل اهللا- اآلن 

  من رأس مالك الشيخ :
ة أحسب حسابايت أنا فبفضل اهللا من مد -يا شيخنا!- أبو ليلى : مباشرة بدل ما أكون مديون للتجار، أي نعم 

  أتطلع ما معقول ما يف علي ديون، إال غري أبو ألف دينار بعد ما كان علي عشرين ألف دينار
  اهللا أكرب الشيخ :

  أبو ليلى : وهللا احلمد.
  . ...إي واهللا، نعمة كبرية  الشيخ :

  صوت رنني اهلاتف
  السالم عليكم السائل :
  محة اهللا.وعليكم السالم ور  الشيخ :

  احلديث الذي أنت تشري له ..
  أبو ليلى : يعيد سؤاله يا شيخنا!



  نعم؟ الشيخ :
  أبو ليلى : يعيد سؤاله؟

  أعد سؤالك من أجل يتسجل. الشيخ :
طيب، الرسول صلى اهللا عليه وسلم الشيطان تبعه خاله يأسلم وهو شيطان، كيف قدر على أنه  السائل :

  لم؟يسيطر عليه إنه خيليه يأس
كويس، هذا السؤال أصح من السؤال السابق الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول: ( َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد   الشيخ :

اَهللا أََعاَنِين َعَلْيِه  ؛ ِإال َأن إال َوَلُه َقرِيٌن ِمَن املِالَِئَكِة، َوَقرِيٌن ِمَن اِجلن؛ قَاُلوا: َوَال أَْنَت يَا َرُسوَل اِهللا!؟ قَاَل: َوَال أَنَا
فََأْسَلم )). احلديث ليس صرًحيا باملعىن الذي أنت عم تسأل عنه، وصبيت كالمك حوله؛ حني قلت: كيف 
خاله يأسلم وهو شيطان؟ احلديث ليس صرًحيا يف ذلك، ليه؟ ألنه العلماء ملا يذكرون احلديث: ( َوَلِكن اَهللا 

ه إمجالًيا؛ بلفظ: ( فََأْسَلُم )، وبلفظ ثاين: ( فََأْسَلَم )، وفيه فرق بني: ( فََأْسَلُم )؛ يعين: من أََعاَنِين َعَلْيِه ) يروون
شره، ( فََأْسَلُم )، و( فََأْسَلَم )، رواياتان، وكل من الروايتني تدل على معين غري الرواية األخرى. فعلي رواية: ( 

شكال وسيأتيك اجلواب. أما على رواية: ( فََأْسَلُم )؛ يعين: فأسلم من فََأْسَلَم )؛ أي صار مسلًما، وهنا جيىء اإل
  شره وأسلم من وسوسته، فال يضرين، فما فيه إشكال، صح إىل هنا؟ 

  نعم السائل :
أما على الرواية األوىل: ( فََأْسَلم )؛ أي: صار مسلًما؛ فاجلواب هنا من ناحيتني: الناحية األويل: كما  الشيخ :
كمان يف اجلن يوجد منهم اجلنسني: الصاحل والطاحل؛   - يعين غري صاحلني-  اإلنس الصاحلني والطاحلني يوجد يف

فمن كان  (( َوَأنا ِمنا الصاِلُحوَن َوِمنا ُدوَن َذِلَك ُكنا َطَراِئَق ِقَدًدا ))لذلك قال تعاىل يف القرآن يف سورة اجلن 
م، كما أنه من كان صاحلًا من اإلنس فهو مسلم، ومن كان طاحلًا فاسًقا من اجلن فهو صاحلًا من اجلن فهو مسل

  شيطان.
  ما معىن كلمة طاحلًا؟ السائل :
يعىن ضد صاحلًا، مأنا عم قولك، من كان صاًحلا أو من كان طاحلًا؛ يعين غري صاحل واضح؟ طيب،  الشيخ :

يطان، وكذلك من كان من اإلنس طاحلًا فهو شيطان؛ ولذلك فمن كان طاحلًا؛ يعىن غري صاحل من اجلن امسه ش
(( وََكَذ?ِلَك َجَعْلَنا ِلُكل نِِبي َعُدّوًا َشَي?ِطيَن ?ِإلْنِس َو?ْلِجن يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَلى? بـَْعٍض قال تعاىل يف القرآن: 

طني اإلنس. إذن فيه من اإلنس مسلمني ؛ أي: شياطني اجلّن يوحون إلخوام من شيازُْخُرَف ?ْلَقْوِل ُغُرورًا ))
ومن اجلن مسلمني، وكما أنه فيه باإلنس غري مسلمني، كذلك فيه باجلن غري مسلمني. اجلّن الذين هم غري 



؛ لكن اهللا  -هنا- مسلمني امسهم شياطني. جييء بقى  جين ، لشيطان الرسول؛ فهو جين - وجل أعان نبيه  -عز
كره، كما فعل مع ُكفار قريش؛ فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وهو أرسل إىل اجلن عليه فوعظه ونصحه وذ 

فهؤالء الذين استمعوا اهتدوا، وراحوا  ))  ُقْل ُأوِحَي ِإَلى َأنُه اْسَتَمَع نـََفٌر ِمَن اْلِجن  (( يف سورة اجلن  - كما تعلم- 
م، فمنهم من آمن ومنهم من كفر من اجلن. فهذا الشيطان الذي  إيل قومهم وأنذروهم برسالة الرسول عليه السال

أعان نبيه عليه فأسلَم، وصار مسلًما، كما لو كان من قبل من  -عز وجل -كان للرسول عليه السالم ربنا 
َلُم ) فليس فيها شياطني اجلّن بعدين أسلَم واضح ، وهذه على رواية: ( َفَأْسَلَم ). أما على الرواية األخرى: ( فََأسْ 

  إشكال.
  هل من املمكن أن يرى اإلنسان اجلن الذي تبعه؟ السائل :
  ال، ال ميكن. الشيخ :

  أبو ليلى : أعد شيخنا النقطة هذه.
كان جاءين   - نفسه- بالنسبه للمناقشات يف االس العامة وأا ال تصلح. مرة الشيخ عبد اهللا احلبشي  الشيخ :

  يومئٍذ، ومعه الشيخ شعيب يف الدرس وأنا يف دمشق
  أبو ليلى : األرناؤوط؟

آه، وصاحبه عبد القادر األرناؤوطي، حضروا الدرس ومن بعد ما انتهينا من الدرس؛ قدم يل أحدمها  الشيخ :
  وريقة مكتوٌب فيها عن لسان الشيخ عبد اهللا: أنا أدعوك للمناظرة يف املسجد األموي بعد صالة اجلمعة

  ا ؟! يعين جرئأبو ليلى : ايض
  يف ماذا؟ قال: يف البحث يف قولك أن الزيادة على األذان بدعة الشيخ :

  أبو ليلى : اهللا أكرب!
والتوسل بالرسول عليه السالم بدعة، وقولك بأن كل بدعٍة ضاللة. وهذا أول لقاء بيين وبني عبد اهللا ما  الشيخ :

روف خمالفته للدعوة السلفية، وتعصبه للمذهب احلنفي؛ سبق من قبل، ومني جاى معه؟ الشيخ شعيب ومع
فالظاهر أنه شّد ظهره بالشيخ عبد اهللا، وظن أن عنده شيٌء من العلم؛ فحب إنه يسلطه علي ويعمل مناقشة 
 بيين وبينه يف املسجد األكرب يف سوريا، ويف اَجلْمع األعظم؛ وهو يوم اجلمعة. قلت أنا للشيخ عبد اهللا: أهالً 

وسهًال؛ لكن أنا أرى قبل هذا اللقاء ويف املسجد ويوم اجلمعة أن ألتقي أنا وإياك على حدة؛ ألّن يف ظين أنا ما 
  . ...أعرف ماعندك وال أنت تعرف ما عندي ولذلك 

  صوت رنني اهلاتف.



  نعم. الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
  وعليكم السالم ورمحة اهللا. نعم. الشيخ :
  ؤال يا شيخ!؟س السائل :
  أقول لك نعم؟ الشيخ :
  ؟" اللهم هذا عن فالن بن فالن "األول: هل ُيشرع ذكر معني عند ذبح العقيقة؛ مثل:  السائل :
  ال، ال ُيشرع. الشيخ :
  ماذا يُقال؟ السائل :
  ."بسم اهللا واهللا أكرب"ال شيء؛ إال ما يُقال عند كل ذبح:  الشيخ :
  جل أن يعق عن نفسه إذا َكِرب؟شيخ، هل جيوز للر  السائل :
  إذا مل يعق عنه أبوه. الشيخ :
  هل جيوز للمرأة أن تعق عن نفسها؟ السائل :
  تعق عن نفسها إن كان مل يعّق عنها أبوها. الشيخ :
  من ماهلا؟  السائل :
  ايوه، من ماهلا. الشيخ :
  وال جيوز من مال زوجها؟ السائل :
  يعطيها هو. الشيخ :
  شيخ، هل ُيشرتط يف سن الشاة يف العقيقة وأوصافها، كما ُيشرتط يف األضحية؟ السائل :
  ال. الشيخ :
  وكذلك يعىن مبتكة اآلذان؟ السائل :
  ال، ال، ال ُيشرتط. الشيخ :
  هل ُيشرتط أن ُتذَبح العقيقة يف نفس بلد املولود؟ السائل :
  ال. الشيخ :
  ُوِلَد املولود يف الليل فمىت ُحيَسب أول يوم؟ - مثالً -اليوم، إذا شيخ! يل سؤال بعد كذلك، مىت يبتديء  السائل :
  بعد سبعة أيام إىل ذلك الوقت. الشيخ :



  يعين يف الليل نفس الوقت. السائل :
  ايه، نعم. الشيخ :
  طيب يا شيخ هل جتب املضمضة واالستنشاق يف الغسل إذا ما كان يتوضأ للغسل؟  السائل :
  البد. الشيخ :
  جيب؟ السائل :
  ايه، نعم. الشيخ :
  هل جيوز شراء الذهب باألقساط؟ -يا شيخ!- طيب  السائل :
  ال جيوز، إال يًدا بيد. الشيخ :
كان دواء لداء السنة   -بما معناه-(( َمْن احتجم يوم الثالثاء طيب شيخ! هل هناك حديث يقول:  السائل :

((.  
  ن كان صحيًحا أو غري صحيح.نعم، يوجد هكذا حديث؛ لكين ما استحضر اآلن إ الشيخ :
  هل فيه ضرر أن حنتجم مرتني يف السنة؟ السائل :
  هذا أمٌر يعود إيل احلجام الطبيب. الشيخ :
  جزاك اهللا خريًا يا شيخ!  السائل :
  وإياك. الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
  عليكم السالم ورمحة اهللا. الشيخ :
عقوًال، األمر الذي أشعرين بأن من معه هم الذين كانوا دفعوه. وفعًال فلما مسع الرجل كالمي وجده م الشيخ :

صار فيه اجتماع بيين وبينه؛ وكانت النتيجة أنه انسحب، بعد اجتماعني ثالثة انسحب. وكان جييء يرتدد على 
ء سيكون هناك؛ املكتبة الظاهرية فلما ما حضر وجاء على املكتبة؛ قلت له: ملاذا مل حتضر؟ فأشار بيده أنه اللقا

يعىن يف الدرس عندي. قلنا له: ليس هذا هو االتفاق! ومع ذلك حضر. فبدأ يتكلم، وحيكي خالف ما جرى 
يقول: إنه أنت ادعيت كذا؛ فأنا أقول له: ال! أنا ما ادعيت كذا أنا ادعيت خالف  -مثالً - الكالم عليه؛ يعين 

  له: أين؟ حنن كنا كاتبني! أين األوراق املكتوبة؟!ذلك؛ هو يقول: هكذا وأنا أقول هكذا. طيب، فقلت 
  صوت رنني اهلاتف 

  نعم.  الشيخ :



  السالم عليكم. السائل :
  عليكم السالم ورمحة اهللا. الشيخ :
أسألكم عن اإلباضية، وشيخهم هذا الذي يدعي، يعتقد خلق القرآن وأن املؤمنني ال يرون رم. كيف  السائل :

  لرجل؟الصالة خلف هذا ا
أنت وغريك عم يكررونه، حنن نقول: مادمت حتكم بإسالمه؛ فالصالة خلفه  - يا أخى!- هذا السؤال  الشيخ :

  فال جتوز الصاله خلفه. -وهذا أمر ليس بالسهل-صحيحة. وإذا حكمت بكفره 
  هذا حنكم بكفره أو إسالمه؟  ...هل من  السائل :
  نعم؟ الشيخ :
  يه حد يعرف احلد الفاصل بني الكفر واإلميان ىف مثل هذه األمور؟مع قلة علمي يعىن ما ف السائل :
  من الذي يعرف؟ الشيخ :
مثًال الناس العوام املبتدئون الذين ال يستطيعوا أن مييزوا بني كفر هذا الرجل أو إسالمه، بالنسبة للحكم،  السائل :

  يقدر حيكم عن بينة.
  . ما يعين؟ايه واحلمد هللا، ما يقدر حيكم بكفره الشيخ :
  يعين يصلي وراءه، وما عنده علم أنه ذا املعتقد يكفر أو كذا؟ السائل :
  يا أخي! اهللا يهديك اجلواب كان جامًعا مانًعا. الشيخ :
  بال شك، فقط أنا أقول عن حالة هذا اإلنسان اإلجابة عليه. - اجلواب- نعم  السائل :
  ايه! نعم. الشيخ :
  ن أحاديث الرؤية أا آحاد كما يزعم هذا الرجل، قرأت مرة يف ..؟طيب، شيخنا القول بأ السائل :
  كذاب أفاك، أو على األقل جاهل.  الشيخ :
  بالنسبة لكتام هذا؟  السائل :
  ايش كتام؟ الشيخ :
مسند الربيع، هم يزعمون ىف كتب هلم ما أدرى أنا رأيت مصادرهم؟ ما أدري اطلعت على رسائلهم  السائل :
  وها األجوبة والسري؟ الرسائل تبعهم اليت يقولون إا قدمية وجدوها من زمان.اليت يسم
  ما شاء اهللا! الشيخ :
  ويقولون إا ذكروا فيها املسند. ما أدري إطالعكم على كتبهم هذه كيف؟ السائل :



رست كتاب مسند هؤالء مثل الفئات األخرى، وخٌري منهم الشيعة، ليس هلم أصول يرجعون إليها، ولو د الشيخ :
الربيع لوجدت الربيع تقريًبا كان ىف القرن الثاىن، وستجد ىف هذا الكتاب من يتحدث بالسند ىف القرن الرابع؛ يعين 

  مثل كتب: ألف ليلة وليلة، ليس هلا ما يُوثقها وال ما ُيصحُحها.
  واإلباضية يقولون أن جابر بن زيد أنه مؤسس املذهب؟ السائل :
ما تريد ذه التفاريع هذه اهللا يهديك؟ ما تريد فيهن؟! اآلن لو حطوك أمام الفرق الضالة تريد تقول:  الشيخ :

الدروز يقولون هكذا، واإلباضية يقولون هكذا ، والزيدية يقولون هكذا ، واليزيدية يقولون هكذا وو إىل آخره، ما 
مث ستعرف أن ما وراء ذلك كّله باطل؛ ألنه تريد ذه الشغالت هذه؟! أنت أتقن دينك واعرف سنة نبيك، 

َها تَتبني األشياء" ا أنت هكذا تضيع حالك. "وِبضدأم  
  يعين تنصحين أول شيء ايش؟ أين أدعهم جانًبا واطلب العلم؟ السائل :
  وإال! الشيخ :
الطلبة اجلهال منهم؛ يعىن  ومىت يتبني يل احلق ويل احتكاك يومي م، الواحد ملا يسكت عليهم هؤالء السائل :

  يستحكم فيهم ضالل عجيب يعين سبحان اهللا!
  يا أخى! انقذ نفسك اآلن أنت. الشيخ :
  جزاك اهللا خريًا شيخنا. السائل :
  وإياك. الشيخ :
  وهذا اآلن يريد اإلباضية. الشيخ :

  اهللا! أبو ليلى : ماشاء اهللا! شيخنا تكلمت يف الشريط مدة يعين، جامع مانع ما شاء
  صوت رنني اهلاتف.

  نعم. الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
  وعليكم السالم.  الشيخ :
  كيف أنت يا شيخنا!؟  السائل :
  أمحد اهللا إليك. الشيخ :
  وصحتكم، عساكم طيبني؟ السائل :
  خبري واحلمد هللا. الشيخ :



  نسأل اهللا لكم العافية إن شاء اهللا. السائل :
  ري.اهللا جيزيك اخل الشيخ :
  شيخنا إذا ممكن لنا سؤاالن؟ السائل :
  تفضل. الشيخ :
  بارك اهللا فيك وزادك اهللا فضل. السائل :
  جزاك اهللا خريًا. الشيخ :
  شيخ! فيه أحد األخوة بيسأل: فيه له أخت متزوجة وتقيم الفنت بينه وبني أمه، أيًضا ال تصلي السائل :
  ايه الشيخ :
  شاوي واحلرام، فهل هذا يقطع أخته أم يصُلَها؟وأموال زوجها بالر  السائل :
  ملتزم متمسك بالدين؟ - أوالً - واهللا! هذا خيتلف بالنسبة ألخيها، هو  الشيخ :
  نعم. السائل :
ين. ثانًيا: هل يستطيع أنه يوعظ أخته ويذكرها، وأنه جيب عليها أن تستقيم مع  الشيخ : ه متمسك بالدنفرتض أن

زوجها ثانًيا، فإذا كان فعل ذلك واستمر على ذلك مدة طويلة وهى ال تستجيب وال ترعوي؛  را أوًال؛ مث مع
  فحينئذ ينذرها باملقاطعة، فإن مل تستجب يقاطعها، أما هكذا ضجة واحدة، ضربة واحدة ما جيوز.

 ...زوجته تاركة للصالة، وتشتم الذات اإلهلية، وتقذف  -كذلك-وكذلك بالنسبة ألمه، إن كانت  السائل :
  أيًضا نفس احلكم وإال هلا حكم آخر؟

ال، هلا حكم آخر؛ ألنه هذه ما جيوز يقاطعها؛ لكن بدو يستمر ىف نصيحتها، كما نستفيد ذلك من  الشيخ :
  قصة إبراهيم مع أبيه آذر.

شباب  نعم، شيخنا! السؤال الثاىن: أن حنن يف مسجد ىف األشرفية، نعطي الشباب دروس ىف التزكية، السائل :
مبتدئون، دروس تزكية، ترغيب، ترهيب، أحد اإلخوة اقرتح أنه يعطى ختريج أحاديث، يعىن يقولون هذه صعبة 

  للشباب؟
  ال، يبعد عنها. الشيخ :
شباب ىف  -يعين- من املصلحة أن ما أخلي الشباب يأخذوه؛ ألن هذا ما زال  ...نبعد عنها؛ ألنه  السائل :
  البداية؟
  ، هذا ما يصلح إال لطلبة أقوياء.ال، ال الشيخ :



  نعم. السائل :
  إيه! نعم. الشيخ :
  لطلبة اقوياء البأس، أما مبتدئون ما جيوز؟ السائل :
  ما جيوز. الشيخ :
  بارك اهللا فيكم وجزاكم اهللا خريًا. السائل :
  وإياك إن شاء اهللا. الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
   وبركاته.عليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  صوت رنني اهلاتف.
  نعم.  الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
  وعليكم السالم. الشيخ :
شيخ! ( أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ) إىل آخره، هل يُقال ثالث مرات متتالية  السائل :

  أم مرة واحدة؟
  يُكرر دون التزام؛ فال بأس. ال، هو ورد مرة؛ ولكن إذا بدا للراقي أن الشيخ :
  ويده على رأس املعوذ؟ السائل :
      ايه! نعم. الشيخ :
  مجاعة يعين، أطفال جمموعة يعين، كيف يضع يده عليهم؟ السائل :
  يضع اليدين على طفلني مث يكرر ذلك بالنسبة لآلخرين. الشيخ :
  اليمني والشمال السائل :
  كيف ؟  الشيخ :
  نان على ..؟بيديه االث السائل :
  ايه! نعم. الشيخ :
حديث: ( كان ال ينام حىت يقرأ: سورة امللك ) ويف حديث ( اإلسراء، والزمر، والسجدة )، هل هذا  السائل :

  عندما يضطجع على الفراش بالليل، أم قبل االضطجاع؟



  املهم أن يقع ذلك منه قبل أن ينام، أما اجللوس وعدمه فهذا يعود إليه. الشيخ :
ليس من الوجه؟ وأا جيب عليها تغطية إىل أسفل، كما  -حنك املرأة-يا شيخ! هل صحيح أن احلنك  ائل :الس

  يفعل الشيعة؟
  هو من الوجه، وهل تعنيه أنت؟ - فيما أفهم-احلنك؟ احلنك  الشيخ :
  بع أصابع.حتت أسفل، والشيعة يغطونه؛ يعىن حتت الشفة حبواىل ثالت أصابع، أر  ...هذا اللي حتت  السائل :
  تقصد الذقن أنت وإال إيه؟ الشيخ :
  ما أعرفه امسه هذا! هذا الذي حتت الشفة السفلى. السائل :
  طيب هذا هو الذقن، ما وراء الذقن فليس من الوجة، أما ما أمامه فهو من الوجه. الشيخ :
  املرأة تغطى احلجاب حتت الذقن هذا، ما يُغطى يعين؟ السائل :
  ء الذقن يُغطى، ما أمامه مما يواجه اإلنسان ال يغطى إال إن شاءت.ما ورا الشيخ :
حديث: ( لو آمنت يب اليهود آلمنت يهود )، هل معىن هذا أنه ال يؤمن يهودي أبًدا من اليهود بعد  السائل :

  من آمن منهم؟  
   كيف رويت احلديث؟  الشيخ :
  ). قلت لك : ( لو آمنت يب اليهود آلمنت يهود السائل :
  ال، ما كذلك، ( َلْو آَمَن ِيب َعَشرٌَة ِمَن اْليَـُهوِد آلَمَنْت يـَُهوُد ). الشيخ :
  أجل، صحيح كالمك؛ هل هذا معناه أنه لن يؤمن يهودى بعد العشرة هؤالء أو التسعة؟   السائل :
ة اليهود؛ لكن ما آمن ال، ليس هذا معناه؛ معناه أنه لو آمن هذا العدد من رؤوس اليهود لتِبعتهم أم  الشيخ :

  منهم إال قليل.
  طيب، جزاك اهللا خريًا. السائل :
  وإياك. الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
  عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :

  صوت رنني اهلاتف
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. السائل :
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته الشيخ :



  كيف حال الشيخ؟  السائل :
  أمحد اهللا إليك. الشيخ :
  كيف الصحة إن شاء اهللا متام؟  السائل :
  احلمد هللا متام، ما يف. الشيخ :
  اهللا يبارك فيك. السائل :
  اهللا حيفظك. الشيخ :
  فيه سؤال أستاذي معليش. السائل :
  تفضل. الشيخ :
ديث نصه ما يلي: عن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال: وجدنا ورقة مكتوب عليها حديث قدسى؛ واحل السائل :
  : ( يا ابن ادم! ال ختافن من ذي سلطان ما دام سلطاين باقًيا، وسلطاين ال ينفذ أبًدا ).- عز وجل - قال اهللا 
  فقط فقط خالص، مادامت بالورقة فال قيمة هلا. الشيخ :
  ال قيمة هلا؟ السائل :
  يطبعون إال األحاديث اليت ال سنام هلا وال خطام. ايه نعم؛ ألم ما الشيخ :
  جزاك اهللا خريًا. السائل :
  وإياك. الشيخ :
  احلديث ما مرتبته؟ السائل :
  ما له صحة. الشيخ :
  ما له صحة! السائل :
  فقط الشيخ :
  جزاك اهللا خريًا. السائل :
  وإياك. الشيخ :
  يضا سؤاال أستاذي.ايضا سؤال، فيه جانيب أخ يريد يسأل ا السائل :
  ايه، اتفضل. الشيخ :
  السالم عليكم ورمحة اهللا. السائل :
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، أهلني.  الشيخ :



يا شيخ! لنا أخ راح على العمرة وحلق قصر الذي هو حلق نسميه على الصفر عندنا باألردن ما حلق  السائل :
  ذا حلق، هل هذا صحيح؟فقال له: ه ...بالشفرة، فسأل شيخ صاحل 

  حلق بإيش؟ الشيخ :
  باملاكينة. السائل :
  إذا كانت املاكينة منرة (زيرو) صفر. الشيخ :
  ختلي شيء من الشعر. السائل :
  إذا كانت املاكينة منرة: صفر؛ فهو حلق، أما إن كانت منرة: واحد أو ثالثة ؛ فهو قص وليس حبلق. الشيخ :
  ا من الشعر، ما جيب أن يكون احللق على التمام وإال؟لكنها تُبِقي شيئً  السائل :
  فهمت اجلواب؟ الشيخ :
  نعم، فهمت اجلواب. السائل :
  ايه! الشيخ :
  جزاك اهللا خريًا يا شيخ! السائل :
  وإياك. الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
  عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :

  صوت رنني اهلاتف
  نعم الشيخ :

  السالم عليكم. ائل :الس
  عليكم السالم ورمحة اهللا. الشيخ :
  كيف حالك شيخنا؟  السائل :
  احلمد هللا، خبري. الشيخ :
  اهللا حيفظك. السائل :
  كيف حالك؟  الشيخ :
  اهللا خيليكم، اتصل بك من ديب. السائل :
  أهًال مرحًبا. الشيخ :



  اهللا خيليكم. السائل :
  اهللا حيفظك.  الشيخ :
  كن نسألك سؤاال شيخنا؟مم السائل :
  تفضل. الشيخ :
  فيه قضية أنه فيه إنسان بىن ِعمارة السائل :
  أيوه الشيخ :
  ووكل إنسان أنه يؤجر هذه العمارة السائل :
  أيوه الشيخ :
فجاره مستأجرون؛ اثنني، ثالثة، أربعة، من أجل يأخذون العمارة كلها يؤجروا؛ فالوكيل قال: ايوة،  السائل :

  ا أنت تأتيين تدفع ىل مبلغ معني من املال، وأعطيك العمارة وأؤجرها عليك.عندم
  يعىن مبلغ من املال جليبه هو؟ الشيخ :
  نعم له هو، فيجوز أعطيه وآخذ العمارة؟ السائل :
  ما جيوز؛ إال بعلم صاحب العمارة. الشيخ :
  بعلم صاحب العمارة! السائل :
  ذاك الوكيل. أينعمايوه؛ يعىن بعلم املوَكل ل الشيخ :
  جزاك اهللا خريًا شيخنا. السائل :
  واياك. الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
  عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. الشيخ :

  لريتني ونص، جيوز آخذ منه ثالثة؟ 
  أبو ليلى : اهللا أكرب!

  يا لطيف! الشيخ :
ض املواد؛ يعين كالسمن أو يعين األشياء املواد الغذائية، أبو ليلى : يا شيخنا! اجليش عندنا هنا، الذين يشرتون بع

قبل ما اهللا يهديىن كانوا  -سابًقا- أو كمحلي، جييئون يشرتون عندنا بعض الغيارات الداخلية والفانالت؛ هذا 
لى جييئون يشرتون من عندي؛ مثًال فاتورة العشر دنانري يقولون : اكتبها إحدى عشر دينار؛ يدىن لنفسه دينار! ع



أقول: ال ما أبيع! ما أعطيك إال مبثل السعر؛ وإال ما  -شيخنا- عدم علمي باألشياء الشرعية  كنت أرفض 
  أبيعك،كيف عايشني هؤالء الناس، وأصبحوا شيخنا طبًعا من وراء هذا.

    اهللا أكرب! الشيخ :
  صوت رنني اهلاتف

  نعم. الشيخ :
  السالم عليكم ورمحة اهللا. السائل :
  ليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته.وع الشيخ :
  يل سؤال شيخنا! السائل :
  تفضل. الشيخ :
َفرٍِد َخْلَف الصف ) هل هذا فيه تعارض بالنسبة ألن  السائل : قول الرسول عليه الصالة والسالم: ( َال َصَالَة ِلُمنـْ

  سبع وعشرين درجة )؟الرسول عليه الصالة والسالم قال ( إن صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ ب
أين التعارض يا أخي!؟ املقصود بصالة الفذ هنا الذي يصلي لوحده ىف البيت أو ىف احملل، وما حيضر  الشيخ :

  صالة اجلماعة ىف املسجد.
  والذي صلى خلف الصف ما هو جاء! حيضر اجلماعة؛ لكن صلى خلف الصف يا شيخنا! السائل :
  ف؟مل صلى خلف الص  الشيخ :
  ألن ماكان فيه فرجة ىف الصف. واهللا أعلم. السائل :
  أيوه اهللا أعلم. هذا الذي صلى خلف الصف وحده معذور؟ الشيخ :
  بدي أفهم فقه احلديث. - يا شيخ!- أريد أعرف احلديث  السائل :
  أنا أريد أفهم: أنت ما فهمان؟ الشيخ :
  .أنا أريد أعرف، ما أنا ما عارف أعرف أصالً  السائل :
  اآلن بتعرف، فقط أجب عن السؤال، هذا الذي صلى خلف الصف وحده معذور وإال غري معذور؟ الشيخ :
  ما ىف فرجة ىف الصف؛ يعىن الصف األمامي، واقف حلاله. السائل :
  اهللا يهديك قل آمني، اهللا يهدينا ويهديك. الشيخ :
  آمني يارب العاملني. السائل :
  ب.ماأعطتىن اجلوا الشيخ :



  ما معذور. السائل :
  ما معذور؟ الشيخ :
  نعم. السائل :
  ومىت يكون معذورا؟ الشيخ :
  يف حالة ملا مايكون فيه أماكن بالصف األول. السائل :
  وأنت هكذا قلت ما يف مكان بالصف األول. الشيخ :
  ملا يكون ما يف أصًال مكان. - يا شيخ!- يكون معذور  السائل :
  ! أنا عم أسألك هذا الذي صلى وراء الصف وحده معذور وإال ما معذور؟يا شيخ الشيخ :
  معذور يا شيخ! السائل :
  ليه؟ الشيخ :
  ألنه ما يف فرجة بالصف األول. السائل :
  كويس احفظ هذا، والذي صلى يف البيت وحده معذور وإال ال؟   الشيخ :
  الذى صلى ىف البيت ليس له عذر. السائل :
  إذن هل يستوى من كان له عذر ومن ليس له عذر؟ :الشيخ 

  ال يستويان.  السائل :
  إذن، كيف خلطت بني هذا وهذا؟ الشيخ :
  هذا أريد أعرفه يا شيخ! هذا ما كنت أقصد يعين. السائل :
عرفتك الذى كنت تقصده، عرفت أن هذا احلديث صالة الفذ غري الذي يصلي وراء يف الصف وحده؟  الشيخ :

  ك الذي يصلي ىف البيت وحده ويرتك صالة اجلماعة ىف املسجد، وما يكلف حاله حيضر املسجد. فذا
أما هذا الذى كلف حاله أنه حيضر املسجد، ودخل املسجد، ووجد الصف بني يديه ممتًأل ومرصوًصا، فهذا 

  معذور، وذاك ليس مبعذور.
  صالة له ) ما معىن: ( ال صالة له )؟ نعم، وقول الرسول عليه الصالة والسالم: ( ال السائل :
  يعىن بالنسبة لغري املعذور اهللا يهديك. الشيخ :
  آه! يعين ال ُحتسب له صالٌة يا شيخ!؟ وال يكون أقل يف الدرجة؟   السائل :
  ال، ماله صالة إذا كان هناك بالصف فرجة وصلى وحده، وما سدها وصلى وحده؛ فصالته باطلة. الشيخ :



  صالته باطلة! السائل :
  أيوة  الشيخ :
  كنت أقصد جزاك اهللا خريًا.  - يا شيخ!- هكذا  السائل :
  نعم. الشيخ :
  هكذا كنت أقصد جزاك اهللا خريًا، هذا الذي كنت أريد أعرفه يعين. السائل :
  جزاك اهللا خريًا.  الشيخ :
  نعم، السالم عليكم ورمحة اهللا. السائل :
   وبركاته.عليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  صوت رنني اهلاتف.
  نعم.  الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
  عليكم السالم ورمحة اهللا. الشيخ :
  كيف حالك يا شيخنا!؟  السائل :
  احلمد هللا خبري. الشيخ :

"حكُم تارِك شيخنا بسألك بالنسبة لقضية االستدالالت من قال حبكم تارك الصالة، ىف رسالة:  السائل :
  حممد بن صاحل الُعثْيِمني. الشيخ :؛ لفضيلة الصالة"
  نعم الشيخ :
  فالرجل يذهب مذهب أنه تارك الصالة كافر السائل :
  نعم الشيخ :

(( فَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الصالَة َوآتـَُوا الزَكاَة وله استدالالت كثرية؛ مثل قوله تعاىل عن املشركني:  السائل :
؛ يقول: أن مفهوم اآلية أم إذا مل يفعلوا ذلك فليسوا إخوانًا لنا، وال تنتفي األخّوة ي الدين ))فَِإْخَوانُُكْم فِ 

ينية باملعاصى وإن عُظَمت؛ ولكن تنتفي أن خترج عن اإلسالم. الد  
  لكن ال يقول أنه إذا صلى ومل خيرج الزكاة ال يكون مسلًما؛ وإمنا يكُفر بذلك. الشيخ :
  أنا أسأل على قضية القول بأنه كفٌر دون كفر. - يا شيخ!- نعم  ايه السائل :
  هو ال يقول ذا اهللا يهديك. الشيخ :



  ال، أنا عارف أنه ال يقول، لكن أنا عرفت إنه .. السائل :
اهللا يهديك! أنت عم جتيب الدليل تبعه، فحبيت ألفت نظرك أنه ليس فيه دليل؛ ألنه ال يقول ىف تارك  الشيخ :

 الة، أنت ما اكتفيت أنك حكيت رأيه، وإمنا حكيت رأيه ودليله؛ فحبيت ألفت الزكاة مثل ما قال ىف تارك الص
  نظرك أنه هذا ليس دليل له؛ ألن اآلية مشلت الزكاة مع الصالة.

  آه، صحيح. السائل :
  طيب، اآلن ما سؤالك؟ الشيخ :
نا على هذا الرجل تارك الصالة ليس جاحًدا هلا؛ حكم -يا شيخ!- هذا هو سؤاىل؛ سؤاىل: كيف  السائل :

  ولكن تكاسل؟
  هذا فاسق، وليس بكافر. الشيخ :
  الدليل شيخنا؟ السائل :
ى الِعَباِد؛ الدليل أنه: ( َمْن قَاَل: َال إَِلَه ِإال اَهللا؛ َدَخَل اْجلَنَة )، والدليل: ( َمخُْس َصَلواٍت َكَتبَـُهن اُهللا َعلَ  الشيخ :

ِخَلُه اْجلَنَة، َوَمْن ملَْ َفَمْن أَداَها َوَأْحَسَن أََداءَها، َوَأَمت رُُكوَعَها َوُسُجوَدَها َوُخُشوَعَها؛َكاَن َلُه ِعْنَد اِهللا َعْهٌد َأْن يُدْ 
بَُه َوِإْن َشاَء َغَفَر َلُه ) وإن كان  يُؤدَها وَملَْ يُِتم رُُكوَعَها َوُسُجوَدَها َوُخُشوَعَها؛ ملَْ َيُكْن َلُه ِعْنَد اِهللا َعْهدٌ  ؛ ِإْن َشاَء َعذ

  .(( ِإن الّلَه َال يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء ))كافرًا ما غفر له؛ ألن اهللا يقول: 
  جزاك اهللا خريًا شيخنا! السائل :
  وإياك. الشيخ :
"كفٌر دون  نك هذه القضية اليت أمسعها كثريًا، وأنا ما فهمتها اليت هي يقول لك: فقط ممكن أفهم م السائل :

  ؟"كفٌر دون كفر"، كيف كفر"
(( َوِإن قال عليه السالم: ( ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتالُُه ُكْفر )، وقال ىف القرآن الكرمي:  -طبًعا- يعىن  الشيخ :

نَـُهَما فَِإن بـََغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اْألُْخَرى فـََقاتُِلوا الِتي تـَْبِغي َحتى طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِني َن اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
. فهؤالء الذين قاتلوا وهم بغاة؛ حكم رّب العاملني بأم طائفة من املؤمنني، وىف احلديث تَِفيَء ِإَلى َأْمِر اللِه ))

ْفٌر )؛ فإذن هذا الكفر دون كفر الردة؛ فمن فعل فعًال هو من أفعال الكفار؛ ولكنه خيالف يقول: ( َوِقَتالُُه كُ 
الكفار ىف عقائدهم؛ فقد فعل فعلهم ومل يعتقد عقيدم، فهو من حيث الفعل ملحٌق م؛ ومن حيث العقيدة 

  . "كفٌر دون كفر"خمالٌف هلم؛ هذا معىن قوهلم: 
  قول صحيح؟نعم، يعىن هذا ال السائل :



  بال شك. الشيخ :
، "كفر ردة"ممكن نسميها تسميات؛ يعين نقسمهم تقسيم؛ مثل ما قلت أنت:  -شيخ!- طيب  السائل :

  والكفر الثاىن ايش؟ 
  كفر عملي.  الشيخ :
  كفر عملي! وفيه تقسيم ثالث وإال هذان اإلثنان فقط؟  السائل :
  ملي وفيه كفر اعتقادي، وفيه كفر قليب وكفر لفظي.هذان اإلثنان ، فيه هو تقسيمان: فيه كفر ع الشيخ :
  آه. السائل :
  ايه، نعم. الشيخ :
  جزاك اهللا خريًا شيخنا. السائل :
  وإياك. الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
  عليكم السالم ورمحة اهللا. الشيخ :

  صوت رنني اهلاتف.
  نعم. الشيخ :
  السالم عليكم. السائل :
  ورمحة اهللا. عليكم السالم الشيخ :
  كيف حالك شيخ؟  السائل :
    احلمد هللا. الشيخ :
شيخنا! معنا بنت راحت على العمرة، فطافت بالصفا واملروة، اآلن تتحدث معنا تقول يل : أنا طفت  السائل :

  أربعة عشر شوطًا! كل رايح جائي أحسبه شوط، فما حكم هذا؟
  غلط .. غلط. الشيخ :
  غلط؟! السائل :
  ت حاهلا على البوش!تعب الشيخ :
  على البوش! طيب، بينحسب هلا سبعة والباقى زيادة وال ما ينحسب كله وإال ماذا؟ السائل :
  ال، ينحسب، ينحسب سبعة، وسبعة تعب ضايع. الشيخ :



  جزاك اهللا خريًا. السائل :
  وإياك. الشيخ :

ها احليض يف رمضان، وبعد انتهاء رمضان يأتي - أحيانًا- أبو ليلى : يا شيخنا! طبًعا املعهود على بعض النساء 
  عليها أن تقضي األيام اليت حاضت فيها، فهل مبدئيا تسارع ىف صيام ستة من شوال أو تقضي؟ 

  تقضي.  الشيخ :
    أبو ليلى : تقضي أوًال.

  أبو ليلى : جزاك اهللا خريًا شيخنا.
  وإياك  الشيخ :

يف مصلى العيد يف الرصيفة، وُوزع علينا ورقات باسم: شيخ فيه عندنا سؤال، شيخنا أمس صلينا  السائل :
وجدنا كأم  -يف الورقات-وبعد قراءتنا هلا تبني لنا أا حركة أهل السنة واجلماعة، وبعد التصفح فيها  "املنار"

لد أو سلفيون، فهل، ماذا تنصحنا حنن أهل السنة واجلماعة السلفيني هل نعترب هذه هي متثل السلفيني يف هذا الب
  يف ..؟

  ماذا يعرفين فيهم! الشيخ :
  سائل آخر : السالم عليكم.

  وعليكم السالم ورمحة اهللا. الشيخ :
  تقبل اهللا طاعتكم غفر اهللا لنا ولكم. السائل :
  ومنكم أهًال.  الشيخ :

  سائل آخر : السالم عليكم.
  وعليكم السالم. الشيخ :

  سائل آخر : كل عام وأنتم خبري.
؛ هذه حتية الكفار، "كل عام وأنتم خبري"هذه التتمة فال أصل هلا؛ فحسبك تقبل اهللا طاعتك، أما  أما الشيخ :

  سرت إلينا حنن املسلمني ىف غفلة منا. وذكر فإن الذكَرى تنفُع املؤمنني.
  جزاك اهللا خريًا. السائل :


